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Kaart 5b (6-7)

4,4 km

(De rode tekst is de gewijzigde tekst)
Ossendrecht – Leeuw Van Vlaanderen

6-7

6 Ga aan de rand van Ossendrecht op de kruising
rechtdoor in de Burgemeester Voetenstraat, nrs12a &
12b. Weg wordt voetpad. Bij splitsing links houden op
veldweg langs dorpsrand. Einde veldweg rechts
houden op klinkerweg (Kerkepad) door woonwijk. Bij
splitsing opnieuw rechts en bij bocht rechtdoor op pad
langs veldrand. Op de kruising rechtdoor, Leemberg,
klinkerweg en bij splitsing, rechts houden op voetpad.
Splitsing met verharde weg rechtsaf en meteen op
kruising met Koeleweg rechtdoor in Hageland. Op
volgende kruising met Laagstraat rechtdoor, een pad
tussen akkers. Bij enkele woningen, Plaatsluis rechtsaf.
Na 300 m op volgende kruising linksaf op een veldweg.
Bij grenspaal 265 4 kom je België binnen. Na 1,2 km en
enkele bochten kom je bij Café De Leeuw Van
Vlaanderen 5 7.
Leeuw Van Vlaanderen - Ossendrecht

4 Grenspaal 265
De Belgisch-Nederlandse grens
werd definitief vastgelegd in
1843. In dat jaar werd
begonnen met de plaatsing van
365 grenspalen. Nummer 1
staat op het Drielandenpunt bij
Vaals, nummer 365 bij
Retranchement in Zeeuws
Vlaanderen. In 1869 werden
nog vier palen bijgeplaatst in
het natuurreservaat Het Zwin.
Langs GR 12 ontmoet je ook
nog de palen 261 (bij
Zandvliet)
en
258
(bij
Ravenhof).

7-6

7 Ga voorbij café De Leeuw van Vlaanderen 5 verder
op de veldweg die na 200 m rechtsaf buigt. Na
ongeveer 1 km en enkele bochten kom je bij je
grenspaal 265 4. Je bent weer in Nederland. Op de
kruising rechtsaf en na 300 m, Plaatsluis, linksaf tussen
twee woningen. Weg wordt pad tussen akkers. Kruis
Laagstraat en ga rechtdoor in Hageland. Op kruising
met Koeleweg rechtdoor en na 150 m linksaf op
voetpad. Na 200 m op een splitsing rechtdoor,
klinkerweg. Bij een splitsing rechtdoor op een veldweg
langs de rand van het dorp. Op de splitsing met een
verhard voetpad rechtsaf. Wordt klinkerweg tot op de
hoofdweg (Burgemeester Voetenstraat) naar het
centrum van Ossendrecht. 6
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